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                                                      ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   
                                              

ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

 «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧ. ΑΛΛΑΜΑΝΗ»    

ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΠΑΛ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ  

 

        Σε μια απλή, αλλά ζεστή εκδήλωση, το Κοινωφελές «Ίδρυμα Γεωργίου Αχ. Αλλαμανή», σε υλοποίηση 

πρόσφατης απόφασης του Δ.Σ., παρέδωσε τις τέσσερις (4) υποτροφίες σε αριστούχους αποφοίτους ΕΠΑΛ 

Νομού Καρδίτσας  παρελθόντων ετών. 

 

Πρόκειται για του Υποτρόφους: 

1. ΤΣΙΚΡΙΚΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Θεοδώρου, απόφοιτο του 3
ου

 ΕΠΑΛ Καρδίτσας που συνεχίζει επιτυχώς τις 

σπουδές της στο 4
ο
 έτος στο ΤΕΙ Λάρισας, τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.  

2. ΛΑΠΠΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  του Φωτίου απόφοιτο του 3
ου

 ΕΠΑΛ Καρδίτσας που συνεχίζει επιτυχώς τις 

σπουδές της στο 2
ο
 έτος στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, τμήμα  Βρεφονηπιοκομίας. 

3. ΣΠΑΝΙΑ  ΧΡΗΣΤΟ του Κωνσταντίνου  απόφοιτο του 1
ου

 ΕΠΑΛ  Καρδίτσας  που  συνεχίζει επιτυχώς τις 

σπουδές του στο 3
ο
 έτος στην  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αθηνών, τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας. 

4. ΤΣΟΥΚΑΛΑ  ΓΕΩΡΓΙΟ του Κωνσταντίνου απόφοιτο του 1
ου

 ΕΠΑΛ Καρδίτσας που συνεχίζει επιτυχώς τις 

σπουδές του στο 2
ο
 έτος στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αθηνών, τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής.  

 

Οι υποτροφίες αποτελούν συνέχεια αυτών που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, υπό τον όρο της κανονικής  

προαγωγής από έτος σε έτος με επιτυχή εξέταση στο 50% τουλάχιστον των μαθημάτων του έτους  

παρακολούθησης (2 εξάμηνα), αυξάνοντας σε περίπου 300 τις υποτροφίες που από το 1982 έχει χορηγήσει το 

Ίδρυμα σε Αριστούχους Πτυχιούχους των ΤΕΕ-ΕΠΑΛ του Ν. Καρδίτσας. 

 

Ως γνωστό οι Υποτροφίες χορηγούνται σε «Αριστούχους» αποφοίτους των Σχολείων ΤΕΕ-ΕΠΑΛ που 

κατάγονται κατά προτίμηση από το Νομό Καρδίτσας και είναι περισσότερο ενδεείς σε οικονομικά μέσα και 

συνεχίζουν σπουδές σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι περατώσεως αυτών. 

 

Η εκδήλωση οργανώθηκε στο ιδιόκτητο Γραφείο του Ιδρύματος στη Καρδίτσα , Χαρίτου 5 και οι επιταγές για 

το Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) Ευρώ εκάστη, παραδόθηκαν στους τέσσερις  

δικαιούχους  από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Γεώργιο Ανυφαντή,  Δικηγόρο, παρουσία του Γραμματέα του 

Ιδρύματος κ. Ψημμένου Χρήστου, Εκπαιδευτικού. 

 

Επί πλέον στην ως άνω εκδήλωση επιβραβεύτηκε ο υπότροφος Τσουκαλάς Γεώργιος σε ένδειξη 

αναγνώρισης της άριστης επίδοσής του κατά το ακαδ. έτος 2010-11 που αναγνωρίσθηκε από το Δ.Σ. του 

Ιδρύματος ως η καλύτερη μέχρι τώρα από υπότροφο, και γι’ αυτό του δωρίθηκε ένας τόμος της έκδοσης «Ι. 

Καποδίστριας, ο Άγιος της Πολιτικής, 180 χρόνια από τη δολοφονία του». 
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